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מרכולים בחסות הערבים

ובתוך סאגת חוק הגיוס, באופוזיציה ממשיכים לאתגר את 
שורת  הכנסת  במליאת  להצבעה  השבוע  והעלו  הקואליציה 
אותן  הכנסת,  לפיזור  להצעות  בנוסף  דתיים,  אנטי  חוקים 

הגישו כל סיעות האופוזיציה.
הצעה  יש  טרומית,  בקריאה  להצבעה  שעלו  החוקים  בין 
לביטול חוק המרכולים שהוגשה על ידי יש עתיד, כשהמטרה 
היא להוציא את הסמכויות בנוגע לפתיחת עסקים בשבת מיד 
המקומיות  הרשויות  ראשי  לאחריות  ולהביאם  הפנים  שר 

בלבד.
האזרחית  השנה  בתחילת  רק  שאושר  המרכולים,  חוק 
הפנים  שר  ניהל  אותם  קשים  מאבקים  לאחר   - הנוכחית 
אריה דרעי במהלך חקיקתו - קובע כי חוק עזר עירוני בעניין 
פתיחת וסגירת חנויות ובתי מלאכה בשבתות ומועדי ישראל 
טעון הסכמה של שר הפנים, כאשר לו אין את הסמכות לאשר 
דבר זה, אלא אם כן פתיחתם של העסקים אלו, לדעת השר, 

חיוניים. 
לבסוף, גם בסיועם של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת 
ההצעות.  בכל  האופוזיציה  נכשלה  מהמליאה,  שחמקו 
בהצבעה שמית תמכו 52 והתנגדו 57. חברות הכנסת מרב בן 
נעדרו מההצבעה, אך היעדרותם  ורחל עזריה מ'כולנו'  ארי 

של חברי הכנסת הערבים הביאה להפלת החוק. 

נאמנות לשרת התרבות

הקואליציה  מתי?  עד   61 כרגע:  המתבקשת  השאלה 
כי  התדיר  החשש  תקלות.  אינספור  סביבה  מציפה  הקטנה 
מעיני  שינה  מדיר  לפתע,  יבגוד  אחר  או  זה  קואליציה  חבר 
הממשלה  ראש  הקואליציה.  ומראשי  החוק  הצעות  מגישי 
ללכת  ולא  קואליציה  על  לשמור  ביכולתו  אשר  ככל  עשה 
לבחירות. אולם כרגע, הוא נאלץ שוב להתמודד עם החשש 
הזדמנות  נותן  הזה,  החשש  יעברו.  לא  הקואליציה  שחוקי 
להיות  כתיקונם,  בימים  רלוונטיים  שאינם  כנסת  לחברי  גם 

נצרכים, חשובים ועל פי מוצא פיהם, תתנהל כנסת ישראל. 
להעלות  יכול  אינו  במחלוקת,  השנוי  חוק  כל  כמעט 
מתוך  ח"כים  בצירוף  האופוזיציה  ידי  על  שייפסל  מחשש 
הקואליציה. רשימת החוקים העומדים כעת על הפרק וחלקם 
כבר ירדו. לדוגמה, חוק הנאמנות בתרבות. ביום שני השבוע, 
החוק היה אמור לעלות להצבעה. בשביל שרת התרבות מירי 
רגב, אמור היה זה להיות יום חג בו היא תראה בגאווה כיצד 
למרות הקולות המתנגדים לחוק הזה, היא הצליחה להעביר 

את החוק החשוב ביותר במשרד התרבות.
יותר  גבוה  ייצוג  לתת  בכניסתה למשרד  השרה, החליטה 
השמאל  בפריפריה.  תרבותית  במה  ולתת  המזרח  לעדות 
כך  הכל  הרעיון  את  אהב  ממש  לא  אביבי,  התל  האשכנזי 
הפכה  הזו  העובדה  לכולם.  תרבותי  ייצוג  לתת   – מתבקש 
התרבות  קברניטי  בקרב  אהודה  מאוד  לא  לשרה  אותה 
כהונתה,  של  השיא  לשמאל.  משתייכים  שרובם  בישראל 
היה אמור להיות חוק הנאמנות בתרבות. החוק אומר שאמן/

ישראל  מדינת  את  מבזה  או  מסית  אשר  תרבות  הצגה/מצג 
אנשי  לטענת  ישראל.  ממדינת  תקציב  יקבל  לא  וסמליה, 
לסתימת  ויגרום  הישראלית  בתרבות  יפגע  הדבר  השמאל, 
מצג  אותו  את  להציג  שלא  אמר  לא  אחד  אף  נזכיר,  פיות. 
תרבות, אלא רק שהמדינה לא תממן את זה... השמאל קידש 
מלחמה בעניין זה והיה ברור שגם בקואליציה רחבה, מדובר 

בחוק שצריך לוודא לגביו שאכן יעבור. 
אלא שח"כ רחל עזריה מכולנו הודיעה כי מדובר בחוק רע 
ושהיא לא תתמוך בו. לדבריה, זהו חוק שלא מביאים אותו 
בני  הכנסת  חבר  הודיע  גם  כך  ח"כים.   61 של  בקואליציה 
בגין )הליכוד( ליו"ר הקואליציה אמסלם כי לא יצביע בעד 
אביגדור  ביתנו,  ישראל  מפלגת  יו"ר  הציב  במקביל,  החוק. 
עונש  חוק  את  ראשונה  בקריאה  להעביר  דרישה  ליברמן, 
ביטחוניים,  לאסירים  שליש  קיצור  וביטול  למחבלים  מוות 

בתמורה להצבעת סיעתו על חוק הנאמנות בתרבות. 
הראשונה  בהצבעה  בעד  "הצבעתי  הסבירה,  גם  עזריה 
ואכלו לי את הראש מפלגות מרצ והשמאל. אם היו בוועדה 
היה  זה  אז  אחד,  ופה  קיצוניים  למקרים  החוק  את  הופכים 
מתקבל, כמו שהיה בהצבעה בקריאה ראשונה שם הצבעתי 
הוועדה,  של  המלצות  יש  לבד.  מחליטה  השרה  אבל  בעד, 
לא  לקואליציה  קוראת  אני  להם.  מחויבת  לא  היא  אבל 

להעלות את הצעת החוק". 

כחלון הודיע כי מבחינתו הוא מתיר חופש הצבעה בחוק 
זה – מה שאומר שעזריה יכולה להתנגד לחוק. לאור ההבנה 
כי בהעדר תמיכה של עזריה, בגין וליברמן על כל מפלגתו, 
הוחלט ע"י הקואליציה להוריד את החוק מסדר היום. בצהרי 
יום שני, תקפה שרת התרבות מירי רגב את יו"ר כולנו, השר 
ובכך  חופשית  הצבעה  סיעתו  לחברי  כחלון, שאפשר  משה 
למעשה ממסמס את הרוב בקואליציה: "כחלון רוצה להפיל 
הוא  סיפורים,  יספר  שלא  הממשלה.  מתוך  הממשלה  את 
שכחלון  טענה  רגב  הממשלה".  את  להפיל  מנסה  למעשה 
איפשר את הפלת החוק כי הוא "מבוהל משניים וחצי אמנים 
שיכתבו עליך דבר נורא. אוי אוי אוי, כמה נורא ששניים וחצי 
יוצרים, שגם ככה לא תומכים בך, יכתבו עליך כמה מילים 

קשות.
התקציב  יסודות  לחוק  3ב  סעיף  את  לאכוף  "הסמכות 
ולשלול תקציב ממוסדות תרבות העוברים על אחד מסעיפי 
חוק הנכבה, נמצאת אך ורק בידיו של שר האוצר משה כחלון. 
במשך 3.5 שנים, למרות פניות רבות שהונחו על שולחנו, אם 
במכתבים ישירות ממני ואם מאזרחים אכפתיים, השר כחלון 
סמכותו  את  לממש  ולא  מאחריות  לברוח  ושוב  שוב  בחר 
אחרות,  במילים  תרבות.  מוסדות  מאותם  תקציבים  לשלול 
ואירועים  סרטים  הצגות,  ולתקצב  להמשיך  אפשר  הוא 
שמאדירים מחבלים עם דם על הידיים, כאלה שרצחו חיילים 

גברים נשים וטף", האשימה רגב. 
על קידום החוק אמרה: "ידעתי שזה לא יהיה קל ושיהיה 
חסמים  להסיר  כדי  גדולים  ומאמצים  רב  אומץ  דרוש 
משפטיים,  יועצים  מול  תעשייה,  אנשי  מול  איתנה  ולעמוד 
מקלות  מעט  לא  שהניחו  לממשלה  ליועמ"ש  המשנה  מול 
בגלגלים, עד שהצלחתי בסופו של דבר לזכות גם באמונו של 

היועמ"ש לממשלה".
שם  רק  הוא  בתרבות"  הנאמנות  ש"חוק  הזכירה  רגב 
"חוק לפקודת  הוא  שאימצה התקשורת, אבל שמו האמיתי 
תמכו  וליברמן  שכחלון  הזכירה  היא  והאומנות".  התרבות 
בעבר בחוק ורק כעת חזרו בהם: "מה שינה את עמדתם? מה 
קרה לליברמן, שנקרא 'מר ביטחון'? מי שדורש להעביר חוק 
במזוודות  כסף  להעביר  ומי שמתנגד  למחבלים  מוות  עונש 
לחמאס, צריכות לרעוד לו האצבעות כשהוא בא להצביע נגד 
זנדברג.  ותמר  טיבי  אחמד  עם  יחד  בתרבות  הנאמנות  חוק 

הנאמנות היא רק לאגו שלו".
ידי כחלון אמרה  על שבירת המשמעת הקואליציונית על 
השרה: "גם אני מצביעה על הרבה חוקים שאני לא אוהבת. 
אני הצבעתי נגד הקמת ועדת בנושא נשים מוכות, כשחשבתי 
שצריך לעשות את זה, כי זו הייתה ההחלטה של הקואליציה. 
גם אני עושה דברים שאני לא אוהבת ובניגוד למצפון שלי, 
כי אני מבינה מהי דמוקרטיה ומה היכולת שלנו כקואליציה 
רוצה.  שהוא  מה  יעשה  ח"כ  שכל  להיות  יכול  לא  לתפקד. 
זאת בושה גם לרחל עזריה וגם לבני בגין", אמרה במסיבת 

עיתונאים.
ביחסי  מסקרנת  התפתחות  אירעה  הדברים,  בשולי 
מירי  התרבות  שרת  כינסה  כאשר  ותקשורת,  פוליטיקאים 
האירוע  בתחילת  עיתונאים,  למסיבת  הכנסת  כתבי  את  רגב 
ולא  בהצהרה  מדובר  כי  סבתי  אלי  שלה  הדובר  הודיע 
תתאפשר הפניית שאלות: "השרה תמסור את הדברים שלה, 
ובסופם לא תתאפשרנה שאלות". כתבי הכנסת עקיבא נוביק 
מחדשות עשר וחיים לוינסון מהארץ, תקפו את רגב על כך: 
"אל  לוינסון,  צעק  משאלות?",  מפחדת  את  רגב,  "השרה 

תשקרו, אמרתם מסיבת עיתונאים, לא הצהרה. זה שכונה". 
לשאלות  האירוע  את  לפתוח  רגב  החליטה  כך  בעקבות 
של  הפוליטית  הכתבת  שניידר,  טל  בהמשך,  העיתונאים. 
רגב,  השרה  של  הארוכים  דבריה  במהלך  ביקשה  גלובס, 
לשאול שאלה, ולאחר שלא קיבלה אישור לכך – קמה ועזבה 
את החדר. עוד לפני כן, בשבוע שעבר, כינסו השרים נפתלי 
בנט ואיילת שקד מסיבת העיתונאים בה התקפלו מאיומיהם 

לפרוש מהממשלה. השניים סירבו לענות לשאלות.

חוק ס)ו(ער

דוד  הקואליציה  ליו"ר  הורה  הממשלה  ראש  במקביל, 
אמסלם לקדם את 'חוק גדעון סער' בתקווה שכחלון יתמוך 
זה. במישור המעשי, החוק אמור להגביל את הנשיא  בחוק 
את  להטיל  יוכל  המדינה  נשיא  החוק,  יעבור  ואכן  ובמידה 
הרכבת הממשלה רק על יו"ר מפלגה. בדברי ההסבר להצעת 
החוק נכתב כי בחוק כיום "ישנה לקונה אשר עלולה להביא 

למצב אבסורדי בו מלאכת הרכבת הממשלה תוטל על חבר 
כנסת שאינו ראש מפלגה ואשר לא היה כלל מועמד לראשות 
ליצור  נועדה  זו  חוק  הצעת  הבחירות.  במהלך  הממשלה 
ודאות בהליך הטלת התפקיד להרכיב את הממשלה באופן 
שיבטיח כי רצון הציבור יבוא לידי ביטוי בצורה המיטבית 

על ידי כך שהתפקיד יוטל על ראש מפלגה".
לנתניהו  מקורבים  של  טענות  רקע  על  נולד  סער"  "חוק 
להדחת  מהלך  יזם  סער  גדעון  לשעבר  החינוך  שר  לפיהן 
את  להטיל  ריבלין  הנשיא  ושכנוע  הבחירות  לאחר  נתניהו 
נתניהו,  גם  הצטרף  הללו  לטענות  עליו.  הממשלה  הרכבת 
"זה  אמר  לאחרונה  לו  ההולדת שנערכה  יום  במסיבת  אשר 
עם  מדבר  בליכוד  לשעבר  ששר  יודע  שאני  שבועות  כמה 
אביא  שאני  חתרני,  תרגיל  איזה  ורקח  בקואליציה  גורמים 
שאני  ידאגו  כך  ואחר  בבחירות  סוחף  לניצחון  הליכוד  את 
לא אהיה ראש ממשלה, בניגוד לרצון בוחרי הליכוד, בניגוד 

לרצון הציבור, בניגוד לדמוקרטיה".
סער הכחיש את הדברים מכל וכל, אך כאמור נתניהו כבר 

הוציא את גלגלי החקיקה לדרך.

עמך ישראל אינם חשודים על תאריך לועזי, אבל שופטי 
בג"צ בהחלט כן: התאריך אותו הם קבעו למועד פקיעת 
חדש,  חוק  יחוקק  לא  אם  הבא.  בשבוע  חל  הגיוס  חוק 
יחול על כל בחורי הישיבה חוק שירות חובה, ככל צעיר 

ישראלי אחר.
הבחירות  תוצאות  מתרגשים,  לא  ישראל  באגודת 
לא  כלל  השונות,  בערים  ומתנים  והמשאים  המקומיות 
של  חרדתם  את  להרגיע  החסידיים  בח"כים  דוחקים 
הח"כים בש"ס ובגדל התורה. במצב הקואליציה הנוכחית 
האופוזיציה  באם  כגיבוי,  לפחות  אותם,  שחייבים  נראה 

תחליט שלא לעזור.
שבה  זו  היא  ביותר  הטובה  כדלהלן:  הן  האופציות 
דרישת  לפי  החוק  את  תתקן  הכנסת  יתפשרו,  החסידים 
כולה,  הקואליציה  בתמיכת  יעבור  והחוק  ודרעי,  גפני 
הצרה והמצומצמת. את קולות הח"כים הסוררים מכולנו 
יעדרו  הנראה  שככל  המשותפת  חברי  יאזנו  ומהליכוד 
הכנסת  חברי  עם  מראש  ויתקזזו  החוק,  על  מההצבעה 
בקואליציה שיתקשו לתמוך בחוק גיוס יחד עם החרדים. 

האופציה השניה היא שהחוק, ללא שינויים, יעבור ללא 
תמיכת החסידים. במקרה כזה ליברמן הוא זה שיעניק את 
ההצלה לנתניהו - ואולי אפילו לפיד, שסינדל את עצמו גם 
השבוע בהתחייבות לתמוך בחוק אותו העבירה יש עתיד 
בקריאה הראשונה, אם לא ישונה. קשה לסמוך על לפיד 
וליברמן בימים אלה, וקשה לקבל את החוק ללא כל שינוי 
- אבל אם זו האופציה למול בחירות ללא חוק גיוס, בש"ס 

ובדגל יקחו אותה בלית ברירה. 
שבית  היא  פחות,  והריאלית  השלישית,  האופציה 
המשפט העליון ייעתר לבקשת הממשלה וידחה את מועד 
פקיעת החוק. זה כמעט חסר סיכוי, ובית המשפט אף פעם 

לא היה ידיד גדול של החרדים.
לשדר  כדי  לבג"צ  פנה  שנתניהו  היא  העבודה  הנחת 
זה  הוא  בג"צ  כי  בג"צ,  נוגד  חוק  מחוקק  אני  לציבור: 
המומנט  לעבוד,  יכול  זה  ציבורית  בממשלה.  שנלחם 
הציבורי נגד בית המשפט העליון יכול לדחוק את המחאה 
הציבורית שאולי תפרוץ באם יעבור חוק גיוס מתוקן לפי 
ללפיד  ישראל.  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  דרישת 
קל לתקוף את החרדים, אך להגן על בג"צ זה פחות כיף, 

ופחות יעיל.
ששוב  ייתכן  אך  לנתניהו,  אופייני  נחמד,  מהלך  זהו 
בסוף  הציבורי.  המסר  את  החרדית  האופוזיציה  תקבע 
תלמיד  עריק  בעד  להפגין  הירושלמי  בפלג  יצאו  השבוע 
ישיבת בריסק שנעצר על ידי המשטרה, כמה שבועות אחרי 
מעצר העריק הקודם - נינו של מנהיג הציבור הליטאי מרן 
הגרי"ש אלישיב זיע"א. שני העצורים הם צאצאים לגדולי 
הערים.  לחוצות  אלפים  הוציא  ומעצרם  הדור,  ומאורי 
מחאת הגיוס הזו, שאליה יצאו מתנגדי חוק הגיוס מקרב 
עולם הישיבות הליטאי, עלולה לקבוע את תגובת החברה 

הישראלית כולה למאמצי החקיקה של דרעי וגפני.

אלי ביתאן

הקשיבו לאופוזיציה 
החרדית
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אריה לוין

נתק ובשנים  40 שנות  נשיא צ'אד ביקר השבוע בישראל אחרי 
המדיני  מהמסע  כחלק   – ישראל  מצד  חיזור  ניסיונות  האחרונות 
שיתופי  נוצרו  ובמסגרתו,  הממשלה  ראש  עצמו  על  לקח  אותו 
ראשון  צעד  הינו  הביקור  מוסלמיות.  מדינות  עם  רבים  פעולה 
בקיום יחסי דיפלומטים עם ישראל, אך הנשיא כבר טרח להודיע 
יתקיימו היחסים ללא פתרון לבעיה הפלסטינית. מה שכן,  כי לא 
עסקים בין המדינות, התקיימו ויתקיימו. אך מי היא בכלל המדינה 

האפריקאית?
צ'אד היא מדינה ללא מוצא לים, השוכנת בצפון-מרכז אפריקה. 
לוב,  )עם  הכולל  גבולותיה  אורך  קמ"ר.  כ-1,284,000  שטחה 
ניז'ר, ניגריה וסודאן( הוא  קמרון, הרפובליקה המרכז אפריקאית, 
מדברי,  צפונה  בצ'אד:  אזורי-אקלים  מספר  ישנם  ק"מ.   5,968
הגבוהה  )הנקודה  ויבש  הררי   - מערבה  ברובו,  וצחיח  מישורי 
וטרופי.  מישורי  דרומה  ואילו  מ'(,   3,415 קוסי,  אמי  הר  ביותר: 
ואין  לעיבוד,  ניתנים  המדינה  מאדמות  אחוזים  משלושה  פחות 
גידולי קבע כלשהם. מפגעים סביבתיים כוללים סופות אבק חמות 
וכן נחילי ארבה. בנוסף, אחוז  ויבשות בצפון, בצורות תקופתיות 
למקרי  הגורמת  בעיה  מזוהם,  הוא  צ'אד  של  השתייה  ממי  ניכר 
כולרה רבים. אגם צ'אד, הנמצא בתחומי צ'אד, ניגריה וקמרון, היה 
האחרונים  בעשורים  ואולם  באפריקה,  בגודלו  השני  האגם  בעבר 
הצטמק באופן ניכר, וגודלו הנוכחי הוא עשרה אחוזים מכפי שהיה 

בעבר. עם זאת, זהו גוף המים החשוב ביותר באזור הסהרה.
אלה  בצ'אד.  קיימות  שונות  אתניות  קבוצות  ממאתיים  יותר 
)סה"כ:  ברובן  מוסלמיות  הן  ובמזרחה  המדינה  בצפון  השוכנות 
53% מאוכלוסיית המדינה(, ואילו הדרומיות - נוצריות )35%( או 
אנימיסטיות )7%(. רבים מתושבי האזורים המזרחיים והתיכוניים 
יחסיהם  בעקבות  שיערוב  של  הדרגתי  תהליך  עברו  צ'אד  של 
ערבית  דוברים  רובם  ומצרים:  סודאן  עם  והמסחריים  הדתיים 
)צרפת  וצרפתית  ערבית  ערביים.  תרבותיים  מנהגים  ומקיימים 
שלטה שם שנים רבות( הן השפות הרשמיות במדינה, אף שקיימים 

כ-120 לשונות ודיאלקטים אחרים השגורים בפי הקבוצות השונות 
החיות בה.

בצא'ד ישנם כ-15 מיליון אזרחים וכשלושה רבעים מאוכלוסיית 
צ'אד )74.8%( מתגוררים באזורים הכפריים של המדינה. כלכלתה 
לעידוד  האחרונות  בשנים  זוכה  צ'אד  של  והענייה  החקלאית 
משמעותי כתוצאה ממיזמי נפט שונים במדינה. כשמונים אחוזים 
גידול  מאוכלוסיית המדינה נשענים על חוואות לצורכי-קיום ועל 
צאן לצורכי פרנסה, ולמעשה חיים מתחת לקו העוני. צ'אד מייצאת 
בעיקר כותנה, בקר וגומי ערבי, ומשנת 2004 החלה בייצוא מפוקח 
אורניום,  מצבורי  נמנים  צ'אד  של  הטבע  אוצרות  עם  נפט.  של 

אשלגן, קאולין )טין לבן( ודגה. 
לים,  מוצא  היעדר  לנוכח  שנים  זה  סבלה  צ'אד  של  כלכלתה 
כללית.  יציבות  היעדר  של  והיסטוריה  גבוהות  חשמל  עלויות 
התקשורתית  בתשתיתה  גם  מתבטא  צ'אד  של  הכלכלי  פיגורה 
עלה  לא  בצ'אד  הטלפון  קווי  מספר  ל-2002,  נכון  והתחבורתית; 
על 12,000, כ-15,000 בני אדם בלבד חוברו לרשת האינטרנט, רק 
267 ק"מ מרשת הכבישים במדינה )כ-33,400 ק"מ בסך הכל, נכון 
צ'אד מוסיפה  רכבות.  ולא פועלת בה כלל רשת  נסללו,  ל-1999( 
מרבית  את  המממנים  חיצוני,  הון  ועל  חוץ  סיוע  על  להישען 

ההשקעות במגזר הפרטי והציבורי כאחד.

יחסים עם ישראל

שנות  במהלך  צ'אד  עם  דיפלומטיים  יחסים  כוננה  ישראל 
מדינות  ליתר  להתקרב  הכלליים  ניסיונותיה  במסגרת  השישים, 
נתפס  ברור,  מוסלמי  רוב  צ'אד, שבה  עם  היחסים  כינון  אפריקה. 
לא  לערבים  ישראל  בין  המדיני  שהסכסוך  לכך  שיביא  כאלמנט 

יהפוך לסכסוך בעל אופי דתי עם העולם המוסלמי כולו. 
אפריקניות  במדינות  כמו  בצ'אד,  ישראל  של  פעילותה  עיקר 
רבות, התרכז בהכשרת כוחות הביטחון והמשטרה במדינה. צ'אד 

יחסיהן  ניתקו  אשר  האפריקניות  המדינות  משלושים  אחת  הייתה 
עם ישראל בראשית שנות השבעים. למעשה, עוד לפני מלחמת יום 
הסעודי  המלך  של  ביקורו  בעקבות   ,)1973 )אוקטובר  הכיפורים 
פייסל, פיתוייו הכספיים של נשיא לוב מועמר קדאפי ולחץ הרוב 

המוסלמי, הביאה צ'אד לקץ יחסיה עם ישראל. 
על אף ניתוק היחסים הרשמי, הוסיפו מומחים ישראליים לסייע 
לממשלת צ'אד בענייני צבא וביטחון גם במהלך שנות השמונים, 
אברהם  האלוף  המדינה.  את  שזעזעה  האזרחים  מלחמת  רקע  על 
טמיר אף ערך ביקור בצ'אד בתקופה זו. עסקאות נשק שונות נערכו 

בין שתי המדינות.
היחסים  את  לחדש  שוקלת  צ'אד  כי  פורסם   2005 בשנת 
הדיפלומטיים עם ישראל, אך מהלך זה לא יצא לפועל. לאור הקשר 
המיוחד של צ'אד עם ישראל, הנפיקה צ'אד בשנת 2008 גיליונות 
אמר   2011 בינואר  לישראל.  עצמאות  שנות  שישים  לציון  זיכרון 
"אנחנו שוקלים  לצ'אד  ה-50  יום העצמאות  צ'אד שלכבוד  נשיא 

לחדש את היחסים עם ישראל". 
בשנת 2016, בחודש יולי, ביקר מנכ"ל משרד החוץ אצל נשיא 
חידוש  על  השניים  דיברו  ושם  הולדתו  בכפר  דבי  אידריס  צ'אד 
את  צ'אד  נשיא  ושיבח  בירך  בנוסף,  המדינות.  שתי  בין  היחסים 
ראש  עם  להיפגש  מעוניין  שהוא  הצהיר  ואף  לישראל  הגנה  צבא 

הממשלה בנימין נתניהו – פגישה שהתקיימה השבוע.

אחרי 40 שנות נתק – מסתמנת התפתחות 
ביחסי ישראל והמדינה האפריקאית, 

המוסלמית ברובה  •  הכירו את צ'אד, מדינת 
ענק המורכבת מיותר מ-200 קבוצות אתניות 

וסובלת מבעיות כלכליות קשות

הישגים 
מהצ'אד

צ'אד. צילום: מארק קנוביל
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מותג פאות

חדוה רבר ורותי רבינוביץ
משיקות את המותג החדש ”סנדי פלוס“
אתן מוזמנות אל סלון היוקרה החדש, 

שפותח שעריו בימים אלה ממש

ומציע למבינות מבינכן, גם פאות בהתאמה אישית עבורכן.

מצפות לראותכן

כתובתנו רח‘ העלייה השניה בני ברק
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אוריאל צייטלין

בדסק  שהכנו  מיוחד  בתחקיר  פרסמנו  ימים,  כחודש  לפני 
התחקירים של 'רשת קו עיתונות', את מספר בתי המחבלים שלא 
לפני  נמדדו  אשר  מחבלים  בתי   102 של  ברשימה  מדובר  נהרסו. 
הריסה אך בפועל לא נהרסו, החל משנת 2015. הסיבה, כך סבורים 
על  נמדדים  הבתים  כלומר,  משפטית.  גרירה  היא  ישראל,  אזרחי 
התהליך  גם  ומשם  הריסה,  לפני  שמתקיים  תהליך   – צה"ל  ידי 
המשפטי אמור לאשר הריסה של בית מחבל שרצח או ניסה לרצוח 
ישראלים. בית המשפט ובג"צ, כמעט בכל שבוע עסוקים בדיון של 
האמתית  הסיבה  את  חושפים  אנו  כעת  אבל  אחר,  או  כזה  מחבל 
לעובדה שאין כמעט הריסות בתי מחבלים במדינת ישראל, למרות 
להרוס  כן  היא  ישראלי שהמדיניות  לכל  מובן כמעט מאליו  שזה 

בתי מחבלים.
הכירו את ארגון "זכויות האדם" הנקרא 'המוקד לזכויות הפרט' 
– תזכרו את השם שאליו עוד נחזור. מדובר בארגון ידוע בעובדה 
כי הוא מסייע משפטית למשפחות מחבלים ולמחבלים כמעט בכל 
לפרובוקציות  נקלע  ולא  שכמעט  במיוחד,  קיצוני  ארגון  תחום. 
במרחב הישראלי כפי שנקלעים בצלם, שוברים שתיקה ונוספים. 
שכן מדיניותו הינה ברורה - פעולה מתחת לרדאר, במטרה להביא 
את מדינת ישראל ומערכת הביטחון להיכנע לכל דרישותיו בשקט. 

תיכף תגלו שהם גם מצליחים. 
בשנת 2014, קיבל הארגון הבטחה מקוממת מפרקליט המדינה 
ממש  מקרים  למעט  מחבלים,  בתי  יהרסו  לא  ישראל  במדינת  כי 
מיוחדים. כלומר, המדיניות הרשמית של ישראל שלא הורסים בתי 
כפי  ולא   - יהרסו  כן  בהם  מיוחדים  מקרים  ישנם  אולם  מחבלים, 
שאזרחי מדינת ישראל חושבים. אזרחי המדינה בטוחים כי מדינת 

ישראל הורסת בתי מחבלים ורק במקרי קיצון, היא נמנעת מכך.
מלא  באופן  מחבלים  בתי  נהרסים  שלא  מסכימים  כולם  היום, 
וכל פעם נמצא תירוץ חדש למה לא להרוס. לדוגמה במקרה ניסיון 
הרצח של ח"כ יהודה גליק, השופטים תלו את צמצום הריסת הבית 
בעובדה כי מצבו משתפר ולכן התירו רק לאטום חדר בודד מתוך 
בית שלם. או למשל הימצאות ילדים בבית, כך שגם מתי שנהרס 

משהו, הוא נהרס רק בצורה חלקית. 
לפנינו, ציטוט של המוקד להגנת הפרט שחושף את הסיבה לכך 
שלא נהרסים בתים. מכתב של המוקד להגנת הפרט מאיים בעקיפין 
כי יפנה לבתי משפט בינלאומיים במקרה של הריסת בית. במכתב 
ארוך ששולח עו"ד מיכאל ספרד מטעם המוקד להגנת הפרט, הוא 
מאיים על המדינה במילים הבאות: "היות שהפרקטיקה של הריסת 
בתים עונשית היא בגדר הפרה חמורה של המשפט ההומניטרי היא 

להיחשב  טבעית  ולפיכך מועמדת  מלחמה  כפשע 
נקיטה בה מסכנת את כל 
מי   – בה  שמעורב  מי 
ההוראה  את  שנותנים 
או מאשרים לבצעה, מי 

שמתכננים הוצאת לפועל ומי שמבצעים אותה".
דין  לבתי  יפנו  בעצמם  הם  כי  בפועל  אומרים  לא  הם  למעשה, 
בינלאומיים, אבל מרמזים באופן ברור כמה פעמים במכתב כי זאת 
הכוונה. האיום של אותו המוקד עושה את שלו ולאחר קצת יותר 
"מערכת  לפיו  המדינה,  פרקליטות  מטעם  מענה  התקבל  מחודש, 
לפי  בסמכות  לשימוש  שיש  למשמעויות  היטב  מודעת  הביטחון 
זהירות  ננקטת  ולפיכך  מפגעים,  של  בתיהם  להריסת   119 תקנה 
רבה בהפעלת סמכות זו". הפרקליטות מדגישה, כי לשיטת מערכת 
הפעלת  על  לאחרונה  הוחלט  בעטיים  הפיגועים  שני  הביטחון, 
סמכות ההריסה הם "קיצוניים בחומרתם", ומוסיפה, כי "כל מקרה 

אחר ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות".
בזהירות  תנקוט  כי  האיום,  לאור  מתחייבת  המדינה  כלומר, 
בכל  ולא  כענישה  הבתים  יהרסו  קיצוניים  במקרים  ורק  רבה 
מקרה כהרתעה. נציין, כי הימים הם ימי אינתיפאדת הסכינים, אז 
בישראל שבים למדיניות הריסת הבתים לאחר שבשל הרגעת המצב 
הביטחוני, מחליטים במשך כמה שנים לחדול מהריסת בתים. אותו 
שנמדדו  מהבתים  שליש  שרק  למצב  ומביא  שלו  את  עושה  איום 
צה"ל,   - הביטחון  במערכת  מסכימים  אחרי שכבר  וזאת  נהרסים, 
מחבלים  בתי  הריסת  כי  זאת,  מאשר  אף  ובג"צ  והמל"ל  השב"כ 
תביא להרתעה מוחלטת של מבצעי פיגועים פוטנציאלים. תגרום 
מהם  ולמנוע  הפיגוע  לפני  להסגירם  מחבלים  של  משפחות  לבני 

ללכת ולבצע את זממם.
והנה ציטוט של ראש הממשלה נתניהו, שאומר בצורה שאינה 
משתמעת לשתי פנים כי הריסת בתי מחבלים, תתבצע בכדי להשיב 
אינתיפאדה  אותה  רקע  על  ב-2014  נאמרים  את הרתעה. הדברים 
אזרחי  שלכם,  הביטחון  את  להגביר  "כדי  קיצון:  במקרי  רק  ולא 
ישראל: הריסת בתי מחבלים, יד קשה וענישה מוגברת נגד מיידי 
תבערה  ובקבוקי  זיקוקים  גם  וכמובן  בקבוקים,  זורקי  אבנים, 
למיניהם, קנסות להורים של ילדים ונערים שזורקים אבנים, פעולת 
ועוד  בירושלים  המתסיסים  הגורמים  של  לחוק  מחוץ  הוצאה 

צעדים".
בית המחבל  הריסת  על  אלה  בימים  הנאבקת  קולמן  ממשפחת 
הקיצוני.  לשמאל  נכנע  "צה"ל  נמסר:  משפחתם  בן  את  שרצח 
צה"ל במקום להגן על חיינו כשל. עדיאל נרצח אבל צה"ל במקום 
להילחם במחבל עד חורמה מוותר ונכנע לטרור. ובכך מזמין את 
הרצח הבא - הרצח שהיה בברקן וביישוב אדם. צה"ל לצערנו הופך 
ומונע בכך הרתעה. אנחנו דורשים  נושא הרס הבתים לצחוק  את 
מצה"ל לזכור כל פגיעה ביהודי זה מקרה קיצוני. כל מחבל שמנסה 
לרצוח זה מקרה קיצוני. ולכן תמיד יש להרוס את בתי הרוצחים בין 

שהצליחו ובין שלא".
שי גליק, מנכ"ל בצלמו, מסר בתגובה לנתונים שהוצגו בכתבה 
בתי  הרס  משמעי  חד  קובעות  ההגנה  לתקנות   119 "תקנה  כי 
מחבלים. לצערי הפרקליטות נכנעה ללחץ השמאל הקיצוני המוקד 
לא  והתחייבה  אותם  שמייצג  ספרד  מיכאל  ועו"ד  הפרט  להגנת 
להרוס בתים רק במקרי קיצון.  ולכן לא נהרסים בתי מחבלים. זה 

האמת. הגיע הזמן להוציא את המשפטיזיציה מצה"ל".
מטעם הפרקליטות לא נמסרה תגובה עד למועד פרסום הכתבה.
לדסק התחקירים של ‘קו עיתונות’ ניתן לפנות בכתובת מייל 
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משפחות הנרצחים בפיגועי הטרור מבקשים 
את המינימום: הרתיעו מחבלים באמצעות 

הריסת בתיהם – אלא שבתי המחבלים 
לא נהרסים • מדובר ביותר ממאה בתים 

שהריסתם מתעכבת, בגלל ארגוני שמאל 
שמאיימים על המדינה בתביעות ענק

השמאל מאיים – והמדינה 
חוששת מהרס בתי מחבלים

חשיפת 

'קו עיתונות'

זה  הוא  העליון  המשפט  שבית  לנו  מספרים  שנים  במשך 
אשר עוצר את הריסת בתי המחבלים )צעד מינימלי וראשוני 
בכתבה  שפורסמו  הדברים  שנוכח  אלא  בטרור(  למלחמה 
מסתבר כי החלק של הגורמים בפרקליטות גדול יותר, ובעוד 
ששופטי בית המשפט העליון שאכן זכו ובצדק לחשד הטבעי 
ובבית  )ואכן  מחבלים  של  בתים  הריסת  שמונעים  שהם 
ענת  פוגלמן,  עוזי  את  היתר  בין  שכולל  ציר  קיים  המשפט 
שנויות  החלטות  מפרסמים  פעם  אחר  מזוז שפעם  מני  ברון, 
במחלוקת ומונעים הריסת בתים( עולה כי יש גורמים מרכזיים 
יותר שמונעים את אכיפת החוק ואותם גורמים יושבים ברחוב 

צאלח אדין 29 - משרד המשפטים בירושלים. 
השב"כ  המשטרה,  בצמרת  וגם  הפרקליטות  בצמרת  גם 
והצבא כמובן נמצאים היום לא מעט גורמים שתוקעים גלגלים 
ברגליים של כל מי שמבקש להילחם באויבים, להחמיר את 
המדיניות, לאכוף את החוק ולהילחם על אופייה של המדינה. 
האלה  הפקידים  מקום,  בשום  נבחרו  לא  האלה  הפקידים 
עצמם  את  יעמידו  שהם  מבלי  ישראל  מדינת  את  מנהלים 
יותר הוא שהם תמיד נמצאים  למשפט הבוחר, ומה שמצער 
כאן איתנו. הפוליטיקאים מתחלפים, ממשלות קמות ונופלות 
אך אותם פקידים שמשליטים את האג'נדה שלהם על החברה 
כולה ממשיכים לנהל את ישראל ביד רמה מבלי שיקום כאן 

קול זעקה. 
בימין מדברים רבות בשנים האחרונות על משילות ועל איך 
מנהלים כאן את המדינה אך בכל הכבוד לגל של הצעות החוק 
שפקד את הכנסת )הצעות שבדרך כלל בזמן אמת לא עלות 
במדינת  מהפקידות  מתחילה  המשילות  להצבעה..(  אפילו 
ישראל – מי שרוצה לשלוט חייב לדעת לפטר ולשלוח הביתה 

את הפקידים שמנהיגים כאן מדיניות משל עצמם. 
אך  ביתו,  אל  נרצח  שום  תחזיר  לא  מחבלים  בתי  הריסת 
בהריסה כזאת יש מסר התחלתי שיש דין ויש דיין וצעד כזה 
יותר הרתעה של המחבלים שיבינו שבני משפחותיהם יפגעו 

אם הם ישפכו דם יהודי.
אם בפרקליטות ובצה"ל יש מי שחוסמים אפילו את הצעד 
המינימלי הזה, הגיעה השעה לשלוח את אותם פקידים הביתה 
ולמנות תחתם פקידים עם אג'נדה יהודית שלא יהססו לתמוך 

ולפעול למען הריסת בתי מחבלים. 

החשיפה החשובה של אוריאל צייטלין 
מעל גבי עיתון זה מלמדת שקל מאוד 

“למכור" לוקשים לציבור בישראל
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אלי כהן

וכשגברה  שבהיכל,  השמנים  כל  טמאו  להיכל  יוונים  כשנכנסו 
פך אחד של  ולא מצאו אלא  ונצחום, בדקו  בית חשמונאי  מלכות 
שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. )שבת כ"א:(. נס פך השמן 
אשר על ידו הודלקה המנורה בבית המקדש ידוע. לזכר נס זה תיקנו 
את שמונת ימי החנוכה. אך לא בכדי היה הנס דווקא במציאת פך 

אחד של שמן.
רמז יש כאן. הגמרא מביאה במסכת בבא בתרא )דף קמ"ד( תקנת 
חכמים, כי המשיא אשה לבנו הגדול בבית, קנאו הבן לאותו בית. 
אמנם אם האב משתמש בבית, לא קנאו. וביארו האמוראים שם כי 
בשימוש כל שהוא של האב בדירה, גילה בדעתו שמשאיר ברשותו 

את הבית, וכי לא נתכוון להקנותו לבנו. 
'אשישא  ותלה  בנו  את  השיא  אשי  רב  כי  בגמרא  שם  מובא 
דמשחא'. כדי שלא יזכה הבן בבית. מהי אותה 'אשישא דמשחא'? 
והר"ן  גרשום  רבינו  אולם  כוס מלאה שמן.  פירש הרשב"ם שהוא 

הסבירו זאת דווקא כ'פך של שמן'. הלא דבר הוא!
ונראה לבאר כי בא ללמדנו רמז נפלא לגבי מציאת פך השמן בימי 
החנוכה. כוונת הדברים לרמז כי למרות המצב הקשה בו היו שרויים 
בני ישראל תחת עול היוונים. ולמרות שייתכן שהרגישו "כי נמכרנו 
אני ועמי" וכי מפני חטאינו אין לנו שייכות ולא זכות בבית המקדש. 
מ"מ רצה הקב"ה שנדע ונבין שהוא בעל הבית הגדול והקדוש הזה, 
והוא לא הוציא את ביתו בית המקדש מרשותו. ועל אף שכל כלי 
הבית נהרסו ונשברו. עדיין שייר בעל הבית פך אחד של שמן, כדי 
לגלות שאין בדעתו להוציא את בית המקדש מרשותו. כי לא יטוש 

ה' עמו ונחלתו לא יעזוב. )ע"פ השיר והשבח(

להודיע חיבתן של ישראל

האבודרהם הקשה בשם בעל העתים, למה אין אנו עושים חנוכה 
תשעה ימים משום ספיקא דיומא, כשם שעושים בחו"ל תשעה ימים 
ימים  שבעה  רק  היה  הנס  כן,  אמנם  כי  שתרצו  היו  הסוכות.  בחג 
ומה שתקנו שמונה ימים הוא משום ספיקא דיומא. אמנם כבר העיר 
יתכן לומר  כי לא  בעל ה'ברוך טעם' בהגהותיו על השולחן ערוך 
כן. שאילו הדלקת הנר ביום השמיני היה משום ספק, היו צריכים 
בעל  התכוון  שלזה  וכתב  נרות.  שבעה  רק  השמיני  ביום  להדליק 
השולחן ערוך בלשונו: "מכאן ואילך, מוסיף והולך אחד בכל לילה, 
עד שבליל אחרון יהיו שמונה". כי רצה להדגיש שההדלקה בליל 
שמיני אינה משום ספק אלא מעיקר הדין נתקנו שמונה ימים והיום 
רבי משה  כך בעל האדמו"ר  על  ושאל  ספק.  על  בא  אינו  השמיני 
טייטלבוים זצ"ל בעל ה'ברך משה': מדוע באמת לא חששו בחנוכה 

לספיקא דיומא כמו בכל שאר המועדים?
הטעם  כי  זצ"ל.  סופר'  ה'חתם  מרן  שכתב  מה  פי  על  ותירץ 
שהקילו חז"ל ואבותינו הקדמונים בספק יום הכפורים ולא הקפידו 
אדם  שמחויב  הגם  כי  דרכו,  יורה  האמת  שכן  ימים.  שני  לעשותו 
לחוש לכל הספיקות כדי לצאת ידי שמים, ולהיזהר שלא יבא ליגע 
באיסור דאורייתא. מכל מקום אין המצוות מקובלים לפני הקב"ה 
אלא כשעושה את המצווה בוודאות. שיודע בבירור שזה אסור וזה 
מותר. אך כאשר עושה את הדבר רק מחמת הספק, איננו מקובל כל 

כך לפני הקב"ה.
ומטעם זה לא תקנו שני ימים יום כיפור, שלא רצו שתהא כפרת 
כל ישראל תלוי בספק יום זה או יום זה. כי אז לא יהיה שום יום 
מכפר כפרה גמורה. על כן הניחוהו ליום אחד וסמכו על רוב השנים 

שאין אלול מעובר ולא חששו. עכ"ד המתוקים של החת"ס. 
ומכאן נקיש את הדבר לימי החנוכה: ה'פני יהושע' שואל: כיוון 
שהיו יכולים להדליק בשמן טמא, שהרי הותרה טומאה בצבור. למה 
טרחו כל כך להביא שמן אחר? ומדוע לא השתמשו בשמן הטמא? 
ואומר, כי עיקר הנס, לא נעשה אלא להודיע חיבת המקום עליהם. 
וכיוון שנגאלו גאולה שלימה מיד מלכות יון הרשעה, מלכות שגזרה 

על ישראל: 'כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל', 
ועוד כמה גזירות. עתה כאשר נגאלו, ונעשה להם נס גדול ששלטו 
בשונאיהם, נעשה להם נס זה דווקא ע"י הנרות. כי הנרות הינם עדות 
לישראל שהשכינה שורה בהם. לכך נעשה להם נס בזה העניין שהיה 

עת רצון. להודיע שחזרו לחיבתן הראשונה. ע"כ.
של  הנס  טורח  שכל  מאחר  כי  משה',  ה'ברך  אומר  זה  פי  ועל 
חנוכה בא להראות גודל חיבתן של ישראל לפני אביהם שבשמים. 
ימי החנוכה, חוזרת ומתגלה לכל באי  בכל שנה ושנה בהגיע תור 
עולם אותה חיבה גדולה ויתירה שעשה נסים לאבותינו בימים ההם 
בזמן הזה. על כן לא רצו חכמי ישראל לתקן בחנוכה ספיקא דיומא. 
שלא תהא אהבה וחיבה זו תלויה ועומדת בגדר ספק. אלא רצו כי 
בכל שמונת ימי החנוכה, יהיה נראה בעליל, בוודאי ובברור, גודל 

חיבת המקום עלינו. 
'זאת  ובזה מצאנו טוב טעם, למה שקוראים ליום השמיני בשם 
חנוכה' כי ביום השמיני כאשר אנו מדליקים שמונה נרות ולא שבעה 
כשלימות  הימים  שמונת  בכל  שקיימנו  חנוכה  מצות  על  מוכיח   ,
ונתגלה חיבתן של  ולא באופן של ספק.  וודאי  הנרצה, באופן של 

ישראל באופן ודאי וברור בלי שום צל של ספק. ע"כ.

חיבתו של המלך לעמו

צור"(  "מעוז  )מתוך  ורננים"  שיר  קבעו  שמונה  ימי  בינה  "בני 
דווקא?  בינה  לבני  החג  של  קביעתו  את  מייחסים  מדוע  לכאורה 
ועוד יש להתבונן, למה נזקקו כלל לנס הזה, הלא אם לא היה נמצא 
שמן טהור, היו פטורים מלהדליק את המנורה. לפי הכלל של 'אונס 
קבעו  מדוע  המפרשים,  קושיית  ידועה  כן  כמו  פטריה'?  רחמנא 

שמונה ימים בימי החנוכה הלא לא נעשה הנס אלא ז' ימים?
מאמר  פי  על  זי"ע  מטשורטקוב  ישראל  רבי  הגאון  זאת  מסביר 
הקב"ה  ורצה  בישראל.  שורה  שהשכינה  עדות  המערבי  נר  חז"ל: 

בתוך  אתם  השוכן  ה'  אני  "כי  להודיע  לישראל  חיבתו  להראות 
בתוך  אתם  השוכן  רש"י  שפירש  וכפי  ט"ז(.  )ויקרא  טומאתם" 
טומאתם, אע"פ שהם טמאים שכינה ביניהם. אף בעת שהכל היה 
טמא, שרתה השכינה ביניהם. ולכך עשה להם הקב"ה את הנס הזה 

והמציא להם פך שמן טהור, לעדות כי השכינה שורה ביניהם. 
נמצא אם כן, שמציאת פך השמן הטהור היה הנס בעצמו. שבזה 

נתגלה אהבתו וחיבתו של הקב"ה לישראל גם בזמן טומאתם.
ובעוד שאת הנס של שבעת הימים הבינו כולם, את משמעות הנס 
של היום הראשון, לא הבינו כולם. את הדגש הזה של גילוי אהבת 
הבורא לעמו, את זה הבינו רק "בני בינה". אלו צירפו את הנס של 

יום הראשון לנס של ז' ימים וקבעו אותו לשמונה ימים. 

נשיקה מאבא

רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר, דרש בעניין חנוכה 
באופן שכולו השראה, להבין את רוממות הימים הללו: הוא הביא 
את דברי הגמרא )שבת כ"א ע"ב(: מאי חנוכה? על איזה נס קבעוה? 
בהיכל  השמנים  כל  טימאו  להיכל  יוונים  וכשנכנסו  דת"ר  )רש"י( 
פך  אלא  ולא מצאו  בדקו  נצחום.  בית חשמונאי  מלכות  וכשגברה 
אחד של שמן וכו' נעשה נס והדליקו ממנו שמנה ימים לשנה אחרת 
זו  מברייתא  משמע  והודאה.  בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום 

שההלל וההודאה נקבעו על נס פך השמן.
ויש להתבונן בדבר הרי באותו הזמן עמדה כנסת ישראל בסכנת 
כיליון רוחני רח"ל, וכמו שאנו מזכירים בתפלה, "כשעמדה מלכות 
מחוקי  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  ישראל  עמך  על  הרשעה  יון 
חלשים  ביד  גיבורים  "מסרת  גדולים.  ניסים  להם  ונעשו  רצונך". 
ולעמך  וקדוש בעולמך  גדול  ולך עשית שם   ... ורבים ביד מעטים 
הדעת  לכאורה  הזה".  כהיום  ופורקן  גדולה  תשועה  עשית  ישראל 
נותנת שעיקר ההודאה הייתה צריכה לבא על הצלה זו, ומה ערכו 

חידושים  איתם  מביאים  לטובה,  עלינו  הבאים  החנוכה  ימי 
קלילה  שיחה  עבורכם  ליקטנו   • החג  על  ורעיונות  רבים 
שופעת רעיונות המותאמים לחג מתוך הספר 'הגדתי היום'

קשר של חיבה 
עם הקב"ה



9 כ"ב כסלו תשע"ט 30/11/2018

של נס פך השמן שבא כדי לאפשר להם לקיים 
מצות הדלקת המנורה עוד שבעה ימים, לעומת 
נס ההצלה שעל ידו התאפשר להם לקיים את כל 
התורה כולה לדורי דורות. ואף כי נס פך השמן 
היה נס גלוי לעומת נס ההצלה שהיה נס נסתר. 
מעלה  כלל  אין  שלנו  ההודאה  לעניין  לכאורה 
וההודאה  ההלל  כי  נסתר,  נס  פני  על  גלוי  לנס 
אינן אלא על מה שאנו קבלנו. ומי שאמר לשמן 
וידלק יאמר לחומץ וידלק. ומה המיוחד בשמן 

זה?
במשפחה  משל:  פי  על  הדברים  את  וביאר 
ירושה  היה  אשר  ערך,  יקר  יהלום  היה  אחת 
בני  היהלום.  נאבד  אחת  פעם  דור.  מדור  להם 
המשפחה הצטערו צער גדול מאוד, והם טרחו 
ונשקו על  בכל כוחם לחפשו. לאחר עמד אביו 
ראשו. שמחת המשפחה כולה הייתה רבה מאוד 
שמחה  אך  המוצא.  הילד  גם  שמח  ובכללם 
שקבל  הנשיקה  בשל  לילד  לו  הייתה  מיוחדת 

מאביו. 
ע"פ מהלך זה מסביר רבי חיים שמואלביץ את 
ודאי התועלת שיצאה ממנו  נס פך השמן.  ענין 
יצאה  אשר  מהתועלת  ערוך  לאין  קטנה  הייתה 
מנס הניצחון ולא יצא מנס זה אלא הקדמת קיום 
מצות הדלקת נרות המנורה בשבוע ימים. אולם 
ישראל.  לכלל  הקב"ה  אהבת  התבטאה  זה  בנס 
שינוי  עבורה  לעשות  כדאי  היה  אשר  אהבה 
ועל  לה.  זכו  אשר  המיוחדת  זו  הייתה  בטבע. 
הארת פנים זו שזכו לה כלל ישראל אנו מודים 

ומהללים. עכ"ד.

כדאי להיות צדיקים      

"מסרת גיבורים ביד חלשים וכו' וטמאים ביד 
עוסקי  ביד  וזדים  צדיקים  ביד  ורשעים  טהורים 
זצ"ל.  אש  מאיר  רבי  הגאון  והקשה   – תורתך" 
על  תורתך"  "עוסקי  של:  בניצוחם  הנס  מה 
ינצחו את  הזדים? הכי משום שהם צדיקים לא 

האויבים?
וביאר זאת על פי הגמרא )מעילה יז( המספרת 
ישראל,  על  גזירה  המלכות  גזרה  אחת  פעם  כי 
שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהם 

וכו'. אמרו, מי ילך ויבטל את הגזירה? ואמרו, 
ילך רבי שמעון בן יוחאי שהוא מלומד בניסים, 

ואתו רבי אלעזר ברבי יוסי.
)והוא  תמליון  בן  לקראתם  יצא  הדרך  בתוך 
אני  גם  אבוא  רצונכם  "אם  להם:  אמר  שד( 
בית  של  "שפחה  ואמר:  רשב"י  בכה  עמכם". 
נזדמן לה מלאך  )והיא הגר, שפחת שרה(  אבא 
שלש פעמים זה אחר זה, ואני אפילו פעם אחת 
מכל  הנס  יבוא  אמר,  "מלאך"?  לי  נזדמן  לא 

מקום ובוא עמנו.
הקדים בן תמליון ונכנס בגופה של בת הקיסר 
אמר  ממנה.  יצא  רשב"י  וכשבא  ונשתגעה. 
לשאול,  רוצים  מה שאתם  )הקיסר( שאלו  להם 
והיכנסו לאוצר המלך ליקח משם כל מה שתרצו. 
נכנס רבי שמעון ומצא אגרת שהיה כתוב בו את 
הגזירות שגזרו על היהודים. נטלו אותה וקרעו 

האיגרת.
שהנס  שרצה  בכה  רשב"י  הדברים:  וביאור 
האנשים  יכירו  אז  שכן  קדוש,  מלאך  ע"י  יבוא 
יחייב  זה  מלאך.  הוא  הנס  על  הבית"  ש"בעל 
שזוכה  כרשב"י  ולהיטהר  להתקדש  אותם 
שמלאך יעזור לו. לא כן הוא אם הנס בא ע"י בן 
תמליון שהוא שד הבא מכוחות הטומאה זה לא 
ולעסוק  ולהיטהר  להתקדש  האנשים  את  יחייב 

בתורה.  
ב''על  לה'  מודים  שאנו  מה  מיושב  ובזה 
הנסים': "מסרת רשעים ביד צדיקים, וזדים ביד 
עוסקי תורתך". שהכל הבינו כי ה"בעל הבית" 
נס  והוא  תורה,  עוסקי  צדיקים  הם  הניסים  על 
להיות  האנשים שכדאי  את  שיחייב  עצמו  בפני 
כל  ראו  כי  בתורה.  ועוסקים  צדיקים  טהורים, 
צדקותם  בכח  לניסים  זוכים  שהם  הארץ  עמי 
ע"י  נעשה  שהנס  וכשרואים  בתורה.  ועסקם 
ישראל  של  חיבתן  מראה  הדבר  כאלו  אנשים 
אש  מאיר  רבי  הגאון  )בשם  שבשמים.  לאביהן 

זצ"ל(

מועדי  על  היום"  "הגדתי  מתוך  נלקט 
השנה - ספר חדש שכתב ליקט וערך הרב 
אברהם ארלנגר שליט"א ובימים אלה יוצא 
הכרך הראשון של סדרה על פרשיות השבוע

הלכות חנוכה

לפניכם  הנה  שאלות.  נוצרות  לעיתים  זה  ובחג  רבות  הלכות  ישנם  ההדלקה,  לצד 
קיצור הלכות שנוגע בדברים התדירים ביותר. מכל מקום, מומלץ ללמוד בהרחבה את 

ההלכות חג החנוכה, שם תמצאו מענה הלכתי לכל סיטואציה אפשרית

זמן הדלקת נרות חנוכה
מצווה להדליק את הנרות בזמן שבו יתפרסם הנס ביותר. בעבר לא הייתה תאורת 
רחוב בלילה, ואנשים חזרו לביתם עם ערב. הנוהגים להתפלל ערבית בצאת הכוכבים, 
יקדימו את תפילת ערבית להדלקת נרות, ויזדרזו לחזור לביתם להדליק נרות. אבל מי 
שרגיל להתפלל מעריב מאוחר יותר, עדיף שידליק נרות בצאת הכוכבים ויתפלל ערבית 

בשעה שהוא רגיל, וכך יוכל להדליק נרות בזמן המהודר ביותר, בצאת הכוכבים. 
המסיבה  יש חשש שבעקבות  ואם  כן.  לפני  ערב  ארוחת  לאכול  יקפיד שלא  אמנם 
וידליק  הכוכבים  בצאת  שיתפלל  עדיף  מעריב,  להתפלל  ישכח  נרות  הדלקת  שלאחר 

נרות לאחר מעריב 

מקום ההדלקה בבניינים רבי קומות
לכתחילה קבעו חכמים להדליק נרות סמוך לפתח הפתוח לרחוב, כדי לפרסם את הנס 
לעוברים ושבים ברחוב. אלא שישנה מחלוקת היכן הוא מקום הפתח למי שגר בבניין 
קומות. יש אומרים בפתח הבניין, אולם אין לנהוג כמותם, מכיוון שיש סוברים שאין 

יוצאים בזה ידי חובה מפני שהמצווה להדליק בסמוך לבית הפרטי. 
נרות בחלון הפונה לרשות הרבים. ואף שיש סוברים שעדיף  לפיכך עדיף להדליק 
כי  על החלון,  עדיף להדליק  להדליק בצד שמאל של הפתח הפונה לחדר המדרגות, 
ומעלה עדיף להדליק שם.  רביעית  ואפילו למי שגר בקומה  הנס.  העיקר הוא פרסום 
ואמנם אמרו חכמים שהמדליק במקום גבוה מעל עשרים אמה )9.12 מטר( אינו יוצא 
אבל  חצרו.  באמצע  עמוד  על  הנרות  את  שמדליק  מי  על  דיברו  הם  אולם  חובה,  ידי 
מי שמדליק את הנרות על החלון שבתוך ביתו, כמטר וחצי מהרצפה, בוודאי שיוצא 
ידי חובתו. ומכיוון שאנשים רגילים להסתכל לחלונות הבתים, על ידי שידליק בחלונו 

יתפרסם הנס יותר. 
ואם הם נוהגים כמנהג אשכנז, שגם הילדים מדליקים נרות, עדיף שראש המשפחה 

ידליק על אדן החלון, ואחד הילדים סמוך לפתח הדירה. 

סוג הנר 
כל הנרות כשרים לנרות חנוכה, ובלבד שיוכלו לדלוק לפחות חצי שעה. ואם אנשים 
רבים רואים מהרחוב את הנרות, עדיף להניח נרות שידלקו שעות רבות, כדי להרבות 

בפרסום הנס.
הנרות שמדליקים בערב שבת צריכים לדלוק לפחות כשעה ורבע, שהואיל ומדליקים 

אותם לפני כניסת השבת, צריך שימשיכו לדלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. 
לכתחילה יש לבחור נר שאורו יפה ביותר, כדי לפרסם את הנס. לכן רבים בוחרים 
להדליק נר שעווה או פראפין. ויש אומרים שעדיף להדליק בשמן זית, שגם אורו יפה 

והוא מזכיר את נס החנוכה שנעשה בשמן זית.

אורחים
משפחה שמתארחת בשבת, מכיוון שהם גם ישנים שם, ביתם באותה שבת הוא בית 
המארח. למנהג יוצאי ספרד שמדליקים רק חנוכייה אחת בבית, המתארחים ייתנו שקל 
חובה,  ידי  יצאו  נתנו שקל  לא  אם  גם  בדיעבד  בנרותיו.  שיהיו שותפים  כדי  למארח, 
למנהג  האורחים.  לכל  מועילה  הבית  בעל  והדלקת  שולחנם  על  סמוכים  והם  הואיל 
יוצאי אשכנז, שכל אדם מדליק חנוכייה, גם האורחים ידליקו נרות בברכה. אם האורחים 

ישנים בדירה נפרדת, לכל המנהגים ידליקו בה נרות בברכה.
היכן מדליקים במוצאי שבת

משפחה שמתארחת בשבת ומתכוונת לחזור לביתה מיד לאחר צאת השבת, מוטב 
שידליקו נרות בביתם. ואם הם מתכוונים לחזור מאוחר, בשעה שכבר לא ילכו אנשים 
ידי חובת המצווה בבית מארחיהם. ואף שבלילה הם מתכוונים  ברחוב, עדיף שיצאו 
לישון בביתם, מכיוון שבלילה הקודם ישנו אצל המארחים, כל זמן שלא נפרדו מהם, 

עדיין הם נחשבים כבני הבית של המארחים. 
ואם הם אינם חוזרים במהירות אבל גם לא מאוחר, הם רשאים להחליט היכן להדליק 
את נרותיהם. מצד היום הקודם מקומם עדיין בבית מארחיהם, ומצד היום הבא מקומם 

בביתם, לפיכך מותר להם לבחור את מקום הדלקתם.
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לפנות חסימות כבישים בכוח

הלבושים  מופרעים  יצאו  שוב  השבוע 
בירושלים,  וחסמו את הכביש  כחרדים 
גם  שקר-כלשהו.  איזה  על  במחאה 
מלאכתה,  את  עשתה  לא  המשטרה  הפעם, 
והותירה את העבריינים נשכרים עם דקות שידור 
רבות בערוצים השונים. חסימות הכבישים הפכו 
בחדלותה  עומדת  והמשטרה  מדינה,  למכת 
ציבורי,  סדר  אין  תפקידה.  מלעשות  ומתרשלת 
יש פגיעה קשה בהרבה חפים מפשע, ועבריינים 
עושים חיל וכותרות. ולתפארת משטרת ישראל. 
הפשוט  הדבר  את  ושוב(  )שוב  להבהיר  צריך 
הבא: חסימת כביש זו עבריינות. עבריינות צריכה 
להיתקל באפס סובלנות. אסור לתגמל עבריינות 
היא  עבריינים  כלפי  סלחנות  הכלה.  או  בהבנה 
גורמי  כי  יותר,  קשה  פשיעה  ליצירת  המתכון 
משיגים  בכוח   – ולומדים  רואים  השוליים 
ופגיעה  הציבור  סיכון  אלימות,  דברים. הפעלת 
קשה באנשים, הופכים להיות כלי עבודה פרקטי 
ואף לגיטימי כדי לחלוב מהציבור או הממשלה 
הופכת  כשעבריינות  ואחרים.  כאלה  הישגים 
מיד  באה  יותר  הקשה  האלימות  לנורמטיבית, 
את  איש  מלכות,  של  מוראה  ללא  בעקבותיה. 
רעהו חיים בלעו, וכעת דווקא החרדים הופכים 

להיות הבולעים. אוי לנו כי חטאנו. 
עמם,  להשלים  עלינו  שאסור  רעים  נגעים  יש 
מיוחסים  עשיו  ידי  וכעת  עשיו,  ידי  הידיים 
עשו  השוליים  גורמי  לחרדים.  בדווקא  בציבור 
להדביק  קל מאד  וכעת  עמוק,  חריש  זה  בעניין 
ולטפול מעשי אלימות לחרדים. כך השקרים של 
"תקפו  החרדים  הנוסעים  כביכול  אלעל,  חברת 
בציבור  התקבלו  המטוס,  צוות  את  באלימות" 
העובדה  בהחלט.  אפשרית  כאמת  בטבעיות 
היא  כאמת,  הציבור  ידי  על  נתפס  כזה  ששקר 

מטרידה מאד.  
למשטרה  לגיטימציה  לתת  צורך  יש  כציבור, 
להפעיל כל אמצעי, כדי לבער את נגע האלימות. 
פרקטית, המשטרה צריכה להפעיל כוח. כל כוח 
במהירות  יפונו  שהעבריינים  העיקר  שיידרש. 
הפינוי,  לאחר  לשרור.  יחזור  והסדר  מירבית, 
לסדר  הפרעה  בגין  משפטי,  הליך  לנהל  צריך 
מחיר,  ללא  עבריינות  להותיר  אסור  הציבורי. 
ועל אחת כמה וכמה אסור שייצא עבריין נשכר.

להיות  צריך  לא  הפינוי  בכוח,  פינוי  לגבי 
להיות  צריך  פינוי  מידתי.  או  זהיר  "מתחשב", 
לפנות  איננו  שוטר  של  תפקידו  ויעיל.  מהיר 
עבריינים בנימוס, תפקידו הוא להורות לעבריין 
אם  עצמו.  את  יפנה  ושזה  מהכביש,  לעוף 
שיהיה  צריך  פינויו  אז  לציית,  מסרב  העבריין 
יעיל. ואם היעילות ברוטלית, אז יאלץ העבריין 

להתמודד.
הוא  כעת  החרדית  התקשורת  של  תפקידה 
על  במשטרה  ותמיכה  לגיטימציה  להעניק 

החוק.  את  לאכוף  כדי  עושה  שזו  פעילות  כל 
לא,  יעיל.  שיהיה  העיקר  אלים,  הפינוי  שיהיה 
יחס  זה מענייננו מה  אין  עבריינים,  מגיני  איננו 
עצמם  המכניסים  עבריינים  כלפיהם.  המשטרה 
לתנועה  הפרעה  מהווים  הם  בה  לסיטואציה 
וסכנה לציבור, הרי שהם גזרו אלימות על עצמם. 

זה לא המשטרה אלימה, אלו המפגינים. 
לצערי, משטרת ישראל מתרשלת בתפקידה. היא 
להתארגנות,  מידי  רב  זמן  לעבריינים  מאפשרת 
פלא,  לא  יתר.  ובעדינות  בהתחשבות  ופועלת 
כאשר המשטרה מוצאת עצמה מטפלת בהרבה 
כמו  עיסוקה,  עיקר  שאינם  שוליים  עניינים 
פוליטיקאים  כלפי  ואחרות  כאלה  המלצות 
שונים, המלצות שכלל אינן בסמכותה, אזי יבוא 
עיסוקה.  ליבת  שהם  הדברים  חשבון  על  הדבר 
הביטחון  על  לשמור  צריכה  ישראל  משטרת 
ולשמור על הסדר הציבור, ואם עיסוקי השוליים 
העיקרית,  המטרה  מן  המשאבים  את  מסיחים 
חובה להפסיק להשקיע בתפל ולעבוד ברצינות 

על העיקר – לשמור על הביטחון.  
את חסימות הכבישים צריך להפסיק, ולא משנה 
כביש  חסימת  כל  החוסמים.  של  הסיבות  מהן 
לה  ואסור  המשטרה,  של  פושעת  רשלנות  היא 
להתרשל כי הביטחון האישי הוא הבסיס לקיום 

חברה ומדינה. 

הכלכלה תביא שלום 
ושגשוג

נשיא צ'אד הגיע ארצה, והכריז על כינון יחסים 
לא  זו  אמנם  ישראל.  מדינת  עם  דיפלומטיים 
המדינה החשובה בעולם, אך כינון יחסים אחרי 
לחתימה  גם  מצטרף  אשר  נתק,  שנות  עשרות 
לאירופה,  מישראל  גז  צינור  הנחת  על  השבוע 
מעמדה  חיזוק  של  המגמה  המשך  על  מעידים 
המדיני"  ה"צונאמי  בעולם.  ישראל  של  המדיני 
תהליכי  של  תוצר  איננו  ישראל  של  החיובי 
כלכלה  חזקה.  כלכלה  פרי  הוא  אלא  שלום, 
השימוש  אופן  ואת  מדינית,  עוצמה  היא  חזקה 

הזה בכלכלה עלינו לטפח. 
פריחה מדינית שבאה בעקבות פריחה כלכלית, 
בשמאל  פוליטיקאים  קונספציה.  שבירת  היא 
תמיד הציגו את "התהליך המדיני" כחזות הכל, 
כביכול ללא שלום לא נצליח למסד כאן כלכלה 
מוצלחת וחברה משגשגת. ללא הסכמי שלום לא 
יהיו יחסים דיפלומטיים, וישראל תהיה מבודדת 
מדינית. הם טעו והטעו. הם טעו בכך ש"הסכם 
מדיני" הוא תנאי סף לפריחה מדינית וכלכלית, 
הם הטעו בכך שלחצו לגשת להליך מדיני מתוך 
נאזור  עצמו  שמהתהליך  כדי  חולשה,  עמדת 

כביכול כוח. הפוך, המציאות בדיוק הפוכה. 

חיובית,  מדינית  אוירה  של  פרי  איננה  הכלכלה 
מדינות  מדינית.  עוצמה  מייצרת  חזקה  כלכלה 
אינן מבססות יחסי "חברות" עם מי שנחמד או 
דומה בתרבות, אלא הן מקדמות יחסי אינטרסים 
צרכים  לספק  שיכולה  מדינה  אקסלנס.  פר 
תועלת  ולהוות  אחרות  מדינות  של  חשובים 
למבוקשת  תהפוך  בלע"ז(,  )אינטרסים  עבורן 
ומחוזרת מבחינה דיפלומטית, גם אם ערכיה או 
תרבותה שונים מהותית, מוזרים ואינם מקובלים. 
ולהיפך, מדינה מאד "נחמדה, תרבותית וחובבת 
רציני  דיפלומטי  למעמד  תזכה  לא  שלום" 
מדינות  של  צרכים  לספק  באפשרותה  אין  אם 
ביותר  הגדול  האינטרס  היא  כלכלה,  אחרות. 
שאיראן,  הסיבה  זו  מדינות,  בין  ביחסים  שיש 
על כל הטרור שהיא מייצרת ונשק הגרעין שהיא 
זו  מבוקשת.  למדינה  נחשבת  עדיין  מבשלת, 
80 מיליון איש, זה כוח קניה גדול,  כלכלה של 
העולם  ומדינות  נפט,  יצואנית  גם  היא  ובנוסף 

מעוניינות לסחור עמה. 
הצלחה מדינית בתורה גם תועיל לכלכלה, אכן, 
ותיצור ספירלה של הצלחה. אך כדי ליצור כלכלה 
מן  מדיניים  משינויים  לא  להתחיל  צריך  חזקה 
פנימה.  בכלכלה  מבניים  משינויים  אלא  החוץ, 
עיוותים כלכליים-חברתיים שנוצרו  צריך לתקן 
גורמים  להזין  ולהפסיק  רבות,  שנים  במהלך 
משמעותיים שהם משקולת על כלכלת ישראל. 
כן, יש הרבה שינויים נדרשים אצלנו כדי שנוכל 
לצמוח ולפרוח עוד יותר מבחינה כלכלית. עדיין 
כמו  כבדות,  משקולות  ישראל  כלכלת  על  יש 
יעילות  אי  חזקים,  עובדים  וועדי  נמוך,  פיריון 
ויצוא.  ייבוא  במגזר הציבורי, וחסמי מסחר על 
משקולות אלה לא כבדות מספיק כדי שנשקע, 
לצמוח  מאתנו  למנוע  כדי  מספיק  כבדות  אך 
בצורה משמעותית. אנו מוכרחים לקבל החלטות 
קשות, לא בתחום המדיני, אלא בתחום הכלכלי. 
הישרדות  כלי  היא  ומתקדמת  יעילה  כלכלה 
כלכלה  ישראל.  מדינת  עבור  במעלה  ראשון 
יעילה גם תאפשר רמת חיים גבוהה יותר לכולנו, 
לחצים  שימנע  חזק  מדיני  מעמד  תיצור  וגם 
הביטחוניים  הצרכים  את  הנוגדים  בינלאומיים 

שלנו. 
להתכונן  ביותר  הנכון  הזמן  הן  גאות  תקופות 
צריכות  הטובות,  השנים  שבע  שפל.  לתקופות 
ברור  הרעות.  השנים  לשבע  להכנה  לשמש 
הגלובלית  בכלכלה  המשבר,  יבוא  שמתישהו 
היום משבר באירופה או ארה"ב ישליך במהרה 
וחשוב  יחסית,  יציב  במצב  אנחנו  כעת  עלינו. 
כאשר  כלכלית.  עוד  להתעצם  כדי  אותו  שננצל 
נקבל החלטות כלכליות נכונות, עוד ועוד מדינות 
יחסים דיפלומטיים עם  יעמדו בתור כדי לקיים 

ישראל.  



את חסימות 
הכבישים צריך 
להפסיק, ולא 

משנה מהן הסיבות 
של החוסמים. 

כל חסימת כביש 
היא רשלנות 
פושעת של 

המשטרה, ואסור 
לה להתרשל כי 
הביטחון האישי 

הוא הבסיס לקיום 
חברה ומדינה. 

"

קו מאחד עובר בין הניסיון לספר על 'אלימות' של חרדים באל על לאזלת ידה של 
המשטרה בטיפול באלימות קיצוניים, שמשחירה את כל החברה החרדית • וגם: 

הצונאמי המדיני החיובי



חדש מטרה
 שוקו וסדרת משקאות חלב

בטעם נהדר ובלי תוספת סוכר
עם יותר סידן ו-30% יותר חלבון

השוקו הכי טעים בישראלמהיום בוחרים בשוקו טרה החדש!
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היעד – בחירות במאי

בנס.  השבוע  שרדה  הקואליציה 
הציוני(  )המחנה  בר  חיליק  ח"כ 
חברו  מראש,  תיאום  ללא  בחו"ל 
במשכן  היה  לא  טיבייב  רוברט  ח"כ  לסיעה 
ניצלה  הקואליציה  חשובה,  פגישה  עקב 
החוק  הצעת  את  והפילה  קול  של  חודו  על 
לשכר  והשוואתה  הזקנה  קצבת  להעלאת 
לעומת  התנגדו  כנסת  חברי   57 המינימום: 
56 תומכים. ככה לא מתחזקים ממשלה, כך 
חייבים  והשרים  רוה״מ  לשרוד.  אפשר  אי 
את  לנהל  ומשם  הכנסת  במשכן  לשהות 
גרוע,  והכי  לחו״ל  נסיעות  עוצר  עיסוקיהם, 
מרכז!  חברי  של  לשמחות  ללכת  אפשר  אי 
יהיה בפריימריז הקרבים? כל ח״כ מלך  מה 
ויצר  השרלטנות  קרובה,  האנרכיה  לשעה, 

הפרסום האישי חוגגים. 
וסיעת  ליברמן  איווט  לציפיות,  בניגוד 
״משחקים״  שבשליטתו,  ביתנו  ישראל 
ומודיעים  לוחמת  אמיתית  אופוזיציה 
נגד הצעות חוק שהיו בבת נפשם,  שיצביעו 
כגון ״חוק הנאמנות בתרבות״ של מירי רגב. 
׳הכעס׳ של ליברמן נובע מדחיית הקואליציה 
עונש  ״חוק  על  שניה  בקריאה  ההצבעה  את 
את  להציג  רצה  ליברמן  למחבלים״.  מוות 
ה׳חוק׳ שיעילותו והאפקטיביות שלו נתונים 
במסע  כדגל  עזה,  עובדתית  במחלוקת 

הבחירות העתידי. 
ח״כ  של  לאצבע  נתונה  כשהקואליציה 
מזדמן, כשאין לה גיבוי בשעת מבחן אמיתית, 
ושואפת  מרכזית  שותפה  שהייתה  מסיעה 
העתיד,  בקואליציית  ציר  ולהיות  לחזור 
מצבה בכי רע. איווט ליברמן שואף לבחירות 
קריטי  הזמן  מרכיב  האפשר.  ככל  מוקדמות 
מהכותרות,  יורד  גובה,  מאבד  הוא  עבורו, 
״ישכח״  המצוי  הבוחר  רלוונטי.  ללא  הופך 
הביטחון,  שר  מתפקיד  פרישתו  נסיבות  את 
מדוע ולמה? ׳הארומה הביטחונית הקשוחה׳ 
שכן  הדבר  הימנית׳.  הגחלת  ׳שומר  ותהילת 
ממשלת  את  שהפיל  זה  שהוא  לו,  יזכרו 

הימין. ליברמן חייב בחירות ומיד. 
שהבחירות  ׳מבין׳  כבר  נתניהו  בנימין 
לא  נתניהו   .2019 בנובמבר  יהיו  לא  הבאות 
׳יזכר׳ לדורות כמי שכיהן בראשות הממשלה, 
כמי  אולי  שנים.   4.5 ארוכה,  הכי  לקדנציה 
גם  כרוה״מ,  ארוך  הכי  הזמן  משך  שכיהן 
שבאצבעו  נתניהו  גוריון.  מבן  יותר  הישג, 
רקע  על  המתמוטט,  הסכר  את  והציל  סתם 
עזה,  ברצועת  במחלוקת  הנתון  ההסדר 
שגרר את פרישת איווט ליברמן מתפקיד שר 
הביטחון ואת גמדיו מהקואליציה, והשאירה 
או  שבמוקדם  מבין,  בלבד  תומכים   61 עם 
אותו.  גם  יסחפו  הסוערים  הגלים  במאוחר 

המטרה - בחירות במאי 2019. לא מרץ.  
לנתניהו,  טובות  לא  במרץ,  כבר  בחירות 
לא  המרעומים  רגיש,  נזיל,  המצב  בעזה 

טעות  במחי  לחזור  יכולה  האש  מנוטרלים, 
ב׳,  באדר  בחירות  לחרדים  זוטר.  חייל  של 
והם  טובות  לא  פורים,  חג  אחרי  או  ערב 
׳עסוק׳  האדם  כוח  מאודם.  בכל  יתנגדו 
חודש  בבחירות.  לא  לת"תים!  בהתרמות 
אחרי, חג הפסח, טרדות חג המצות וההכנות 

המרובות יחבלו במערכת הבחירות.
הברירה הראשונה היא חודש אייר. תחילת 
הזמן בישיבות היא בעיה פתירה, ב״מלחמה 
על עיקרי הדת״. העיקרון ״מוטב יחללו שבת 
בפעם  ולא  יוחל  הרבה״,  שבתות  ולא  אחת 
התורה  היכלי  ייעזבו,  הגמרות  הראשונה. 
בציפיה  הקדושה,  המטרה  למען  יינטשו, 
״ויחזור  המרוממת,  להכרזה  דרוכה,  לא 
בשירה  תהיה  ׳החזרה׳  באם  לתלמודו״. 
במלחמת  ההצלחה  על  שמחה  וריקודי 
הקודש, יהיה קשה לכלוא את הצהלה והעניין 

ולחזור לעולם העיון והעמקה בלימוד. 
הבחירות  באם  ישמח  נתניהו  בנימין 
ויום  הזיכרון  יום  טכסי  במאי.  רק  יערכו 
העצמאות, שבהם הוא זוכה לחשיפה מרובה 
כשהאופוזיציה לא קיימת והאפשרות להפגנת 
עוזרים  ועוצמה,  הדר  ממלכתיות,  משילות, 
שהשנה  האירופאית  הזמר  תחרות  בקלפי. 
האירוויזיון,  באסיה-ישראל,  מתקיימת 
מאי.  בתחילת  בתל-אביב  להתקיים  אמורה 
שגשוג, חשיפה, מצב רוח, תיירות, הצלחה, 
׳ישראל על המפה׳! הכל ׳עוזר׳ ביום הבוחר. 
באירועים  וישתמש  ינופף  המכהן  הממסד 
כהצלחותיו, מול משביתי שמחות מקצועיים 

ורואי שחורות. 
שרידות  היא  היום  הליכוד  של  המלחמה 
הקדמת  על  יוכרז  בינואר  הקרוב.  ינואר  עד 
כפי  יום  ל150   90 בין  של  לטווח  בחירות 
מאידך,   .2019 מאי  חודש  החוק,  שמצווה 
אי-אמון.  בהצבעת  נופלת  הממשלה  באם 
רוב  מספיק  לא  נגדה,  אצבעות   61 כלומר 
בתוך  אוטומטית  מתקיימות  הבחירות  יחסי, 
61 אצבעות  90 יום. קשה להאמין שיימצאו 
ישתגע.  כחלון  משה  השר  כן  אם  אלא  נגד. 
לפגוע  רוצה  לא  אך  בחירות,  רוצה  כחלון 
את  שהפיל  כמי  ולהצטייר  שלו,  ב׳בייס׳ 

ממשלת הימין.  
ינואר  אל  הדרך  כל  לקרטע  ניתן  כך 
המחוקקים  בית  הכנסת,  במשכן  המתקרב. 
חורמה.  מלחמות  שבוע  כל  הישראלי, 
האופוזיציה תרשום ע״ש הישגים מדי פעם. 
והוכנו  שהוסכמו  חוקים  לקדם  אפשר  אי 
מוסכמים  והיו  לחקיקה  שרים  וועדת  עי 
מעוכבת,  החקיקה  הקואליציה,  חברות  על 
תובס  לא  אך הממשלה  מושהה,  הגיוס  חוק 
בהצבעת אי אמון. כאמור לליברמן שמפחד 
לצלול לתהומות השכחה, זה לא טוב, גרוע. 
הקדמת  של  אופציה  לכל  לחבור  ינסה  הוא 
בחירות. באם הניסיונות יכשלו, לקראת הסוף  

לא נופתע, באם הוא יחזור לשתף פעולה עם 
להיות  חוזר  שהוא  הבנה  מתוך  הקואליציה, 

חלק ממנה בעתיד הקרוב.   
שלימות  על  ביותר  הרציני  האיום 
הקואליציה, הינו חוק הגיוס. הארכה שקצב 
חוקק,  לא  החדש  החוק  נגמרה!  הבג״ץ 
מזורזים  עבודה  ימי  מספר  נדרשים  טכנית 
בכדי להעבירו. בשעת כתיבת שורות אלו לא 
הדחופה  בבקשה  החלטה,  בבג״ץ  התקבלה 
סופית  תדחה  היא  באם  מועדים.  להארכת 
בשבוע  כבר  מידית,  החלטה  תתקבל  לא  או 
קשה.  משפטית  בבעיה  הישיבות  בני  הבא 
הישיבות גם בבעיה כלכלית! השמש תזרח, 
כמנהגו,  ינהג  עולם  בכבישים,  פקקים  יהיו 
בחורי ישיבות לא יגויסו בכוח. דברים ישתנו. 
על  ידו  המשנה  ״כל  בשרנו,  על  למדנו  כבר 

התחתונה״. ההתנהלות שבשגרה, עדיפה. 
ייתכן, שזו הסיבה ששר הביטחון החדש, 
התפקיד  את  ׳אימץ׳  נתניהו  בנימין  רוה״מ 
בנט  נפתלי  להפצרות  נענה  ולא  לחיקו 
בידי  הפנוי  התיק  את  להפקיד  ואיילת שקד, 
כשר  בתפקידו  היהודי.  והבית  בנט  נפתלי 
יוכל בנימין נתניהו  בטחון בפועל ולמעשה, 
את  להעביר  ולנסות  החרדים  את  להרגיע 
הבאה,  לקדנציה  הלוהט״  האדמה  ״תפוח 
תוך הבטחה וקריצה, ש׳בינתיים׳ הכל בסדר. 
כלום לא ישתנה בהסדרים הקיימים. לבג״ץ 
המקצועי,  והדרג  הממונה  שהשר  יודיעו, 
׳יותר  החרדים  וועדה.  יקימו  נערכים. 
רקע  על  הממשלה  את  להפיל  לא  מישמחו׳ 
הגיוס. בבחירות זה יעלה ביוקר רב, עד כדי 
שינוי אפשרי במרכיבי הקואליציה בקדנציה 

הבאה. 
 28/30 של  סיעה  בראש  נתניהו  לבנימין 
אופציות  יש  הבאה,  בקדנציה  ח"כים 
קואליציוניות נוספות. יאיר לפיד ויש-עתיד, 
זו  באופוזיציה.  נוספת  קדנציה  ישרדו  לא 
והמפלגה.  האיש  של  הברבור  שירת  תהיה 
לפיד חייב לחזור לבמת העשייה, כשר חוץ, 
אוצר, בטחון, מחק את המיותר. אחרת הוא 
זכות קיום. כבר עכשיו  נידון לכליה. אין לו 
הוא מאבד גובה ולגיטימיות באם השם החם, 
בראשות  יועמדו  אשכנזי,  גבי  או  גנץ,  בני 
ולפחות בצמרת המחנה הציוני. לפיד יתפשר 
ויכנס לקואליציה בכל מחיר. החרדים חייבים 
גיוס  רקע  על  בחירות  בחשבון.  זאת  לקחת 
חרדים, יכולים להעביר 4/5 מנדטים מהימין 
למחנה המרכז/שמאל ולחסל את האפשרות 

לממשלת ימין. עוד נקודה למחשבה. 
מתפרק.  העסק  סוף.  שאינו  לסיכום 
מצב  את  לסחוב  אפשר  יהיה  באם  השאלה, 
הפירוק ללא מינוי מפרק! וקביעת תאריך יעד 
השאלה  זו  חודשיים.  חודש  עוד  לבחירות, 

שעומדת על הפרק. נתניהו מאמין שכן.

נתניהו מבין שאי אפשר לשרוד כך עוד שנה והוא מכוון למשוך את הקואליציה עד 
ינואר ואז ללכת לבחירות באייר • הרווח – תקווה לרגיעה בעזה ובמה מכובדת 

לטקסים הממלכתיים ולראש הממשלה

עו"ד יצחק שינפלד 



בנימין נתניהו ישמח 
באם הבחירות יערכו רק 

במאי. טכסי יום הזיכרון 
ויום העצמאות, שבהם 

הוא זוכה לחשיפה 
מרובה כשהאופוזיציה 
לא קיימת והאפשרות 

להפגנת משילות, 
ממלכתיות, הדר 

ועוצמה, עוזרים 
בקלפי. תחרות הזמר 
האירופאית שהשנה 

מתקיימת באסיה-
ישראל, האירוויזיון, 

אמורה להתקיים 
בתל-אביב בתחילת 
מאי. שגשוג, חשיפה, 

מצב רוח, תיירות, 
הצלחה, ׳ישראל על 
המפה׳! הכל ׳עוזר׳ 

ביום הבוחר. הממסד 
המכהן ינופף וישתמש 
באירועים כהצלחותיו, 
מול משביתי שמחות 

מקצועיים ורואי שחורות

"
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אירועי השבוע האחרון בכנסת מלמדים על 
קואליציה שמנסה בכוח להמשיך לשרוד, בינתיים 
ללא הצלחה מרובה. חוק הנאמנות בתרבות של 
השרה מירי רגב, חוק חשוב, או יותר נכון חוק 

שאמור להיות חשוב למחנה הלאומי - נפל. 
החוק נפל בגלל כחלון ואיווט ליברמן. ליברמן, שפרש 
מהממשלה בעקבות הביקורת הציבורית שנשמעה אחרי ירי 
של חמש מאות רקטות לעבר יישובי עוטף עזה, שמע את 
הביקורת הציבורית ואת המחאה, הוא חשב שהוא פורש 
מתפקידו כשר הביטחון ומיד לאחר מכן כמו אפקט דומינו 
הממשלה תיפול. לנתניהו, היו ועדיין יש תכניות אחרות. 
לא ליברמן יקבע מתי הממשלה תיפול, לא כחלון ואפילו 

לא בנט. נתניהו יחליט מתי יהיו בחירות. 
גורמים בכירים בקואליציה עימם שוחחתי השבוע, אמרו 
לי שהבחירות יהיו מתי שנתניהו יחליט. אז נכון, הקואליציה 
לא מתפקדת. ראינו זאת השבוע בחוק הנאמנות בתרבות 
של השרה מירי רגב כאמור. התרעומת בקרב מחנה הימין 
על נפילת החוק הזה היא בעיקר על ליברמן ופחות על 
כחלון. מילא, כחלון זה כבר ידוע שהוא בכל הזדמנות 
מחפש לרצות את אנשי השמאל ואת אלו המייצגים אותם 
בתקשורת. זה קורה בכל פעם שהממשלה רוצה לחוקק 
חוקים שאמורים להחליש את מערכת המשפט, זה קרה גם 
בסגירת רשות השידור ופתיחת התאגיד )צריך לזכור כל הזמן 
שלולא ההתנגדות כחלון רשות השידור לא הייתה נסגרת 
והתאגיד לא היה קם( וזה קרה גם הפעם בחוק הנאמנות 
בתרבות. אז לכחלון כבר רגילים שהוא שם רגליים ומכשיל 
כל ניסיון משמעותי של ממשלת הימין לקדם משהו. אבל 

אצל ליברמן זה שונה. 
מה שראינו השבוע בהתנהלות של ליברמן זה משחק אחד 
של אגו וכבוד. לא אידאולוגיה היא שעניינה את ליברמן, 
אלא הכבוד שלו. זה אותו ליברמן שרצה במסיבת העיתונאים 
שלו שכל ראשי סיעות הקואליציה יגיעו לתאריך מוסכם 
לבחירות בהקדם האפשרי. אלא שנתניהו בתרגילים מבריקים 
שטרם נראו בפוליטיקה הישראלית, הצליח למנוע את 
הבחירות, אחרי שכולם היו בטוחים שכבר בפברואר או 

מרץ הקרוב יהיו בחירות. 
ראה ליברמן שאולי הפרישה שלו מהממשלה ריצתה 
כמה אנשים בדרום אבל לא הולכים לבחירות, הוא כנראה 
החליט לעשות לממשלה הכי ימנית שהייתה כאן אי פעם, 
חיים קשים. אם נחבר את התנהגותם של כחלון וליברמן 
בחוק הזה, כמו גם הניסיון של האופוזיציה בשעת כתיבת 
הטור הזה לבטל את חוק המרכולים בתמיכתו של ליברמן, 
אנחנו מקבלים תמונה של קואליציה בהנשמה מלאכותית. 
קשה להעריך כרגע כמה זמן תחזיק הקואליציה הנוכחית, 
אבל דבר אחד ברור - היא לא תשרוד לאורך זמן. קשה 
מאוד להתנהל כך. חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה 
מבטלים טיסות מתוכננות לחו"ל. כמו גם, מתח תמידי של 
ראש הממשלה ואנשיו בכנסת מכל הצבעה שהיא, כל אלו 
מעידים על כך שאמנם נתניהו הצליח לדחות בקצת את 
הבחירות המתקרבות, אבל לא לאורך זמן זה יימשך כך. 

חוק הגיוס 

בין אם בג"ץ ייענה לבקשת המדינה למתן הארכה של 
ארבעה חודשים נוספים בחוק הגיוס, ובין אם לא, דבר אחד 
ברור, הזיגזג שעושה יאיר לפיד בנושא מלמד על האיש 
שבא לעשות כותרות בלבד. לפיד, מי שבשנתיים האחרונות 
ניסה ליצור לעצמו תדמית של ראש ממשלה בפוטנציה. 
כל יום שעובר, מרחיק אותו יותר ויותר מחלומו הגדול 

לכהן כראש ממשלה. 
הצטרפותם של בני גנץ ואחרים לפוליטיקה בקרוב, 
מרחיקה עוד יותר את חלומו הגדול של לפיד. כן, זה אותו 
יאיר לפיד שאמר כל הזמן שהוא בעד חוק הגיוס הנוכחי 
ושהוא יתמוך בו, זה אותו לפיד שבנה מפלגה גדולה על 
הסתה נגד הציבור החרדי. זה אותו לפיד שרואה עכשיו 
שיש קושי בממשלה להעביר את חוק הגיוס ולכן היא 
מבקשת דחיה נוספת מבג"ץ. הוא החליט להתנגד בכלל 
לדחייה הזו, ואם בכל זאת החוק יעלה - הוא ומפלגת יש 

עתיד יצביעו נגד החוק הזה. 
הנה עכשיו, כל אזרח, חרדי, חילוני או דתי, רואה שאין 
כאן אידאולוגיה בנושא חוק הגיוס ה'חשוב' ללפיד מאוד. 
במהלכיו אלו הוא כאמור מתרחק יותר ויותר גם מקרב 
מצביעיו הפוטנציאלים, וגם ובעיקר מהלגיטימציה אותה 

הוא רצה להשיג ולקבל מקהלים נוספים. 
אין לדעת, האם חוק הגיוס הוא בעצם מה שיגרום 
להתפרקותה הסופית של הממשלה הנוכחית, צריך רק 
לקוות שהאחדות שחוזרת לאט לאט אחרי בחירות סוערות 
ברשויות המקומיות למחננו. האחדות הזו תחזור לפעול 
בכל הכוח, כי רק ככה אפשר יהיה להביא לתוצאות טובות 

עבור הציבור החרדי בעניין חוק הגיוס. 

הכי בבית בעולם 

משבר טיסת השבת באל-על הוא רגע שייחרט היטב 
במוחם של קברניטי החברה הזו. 

תעופה  לחברות  ביחס  אלעל  חברת  נזכור,  ראשית 
אמריקניות נמצאת בדרגת נחיתות. הנוחות, השכלולים, 
המטוסים החדישים, כל אלו נמצאים יותר בקרב חבורת 
תעופה אחרות. שם השירות והעמידה בזמנים טובים יותר, 
נוחים הרבה יותר. חברת אל על זו חברה קטנה ביחס לאותן 

חברות אמריקניות. 
בכלל, החברה הזו חוותה קשיים רבים בשנים האחרונות 
מאז נפתחו השמיים )השמים הפתוחים( לכלל החברות 
מאירופה. אל על מתמודדת עם נטישה של נוסעים. המחירים 
בחברות האחרות גם הם זולים ביחס למחירים אותם גובה 
אל על על כרטיסי הטיסה. ועדיין, הציבור הישראלי מעדיף 
לטוס עם אל על בגלל השפה העברית המדוברת במטוסים, 
הציבור החרדי מעדיף לטוס בחברת אל על, בגלל הרבה 
מאוד אלמנטים שאינם קיימים בשום חברה אחרת, אבל 

בעיקר בגלל שאל על מחויבת שלא לטוס בשבת. 
ובכל זאת, התנהלותה של חברת אל על במשבר הנוכחי 
היא שערורייה, שמי שקיבל את ההחלטה עליה מתחילת 
הטיסה ועד להתנצלות הרפה ששמענו השבוע, אותו אחד 

שעשה זאת - גרם נזק כלכלי ותדמיתי אדיר לאל על. 
במשך שבת שלימה כשהנוסעים החרדים שומרי השבת 
לא יכלו להגיב, תידרכו גורמים בחברה הזו את העיתונאים 
על ״אלימות״ שלא הייתה ולא נבראה מצדם של הנוסעים 
החרדים. אחרי שיצאה השבת, העיתונאי יהודה שלזינגר 
שהיה במקרה על הטיסה הזו חשף את האמת בפרצופם 
של המסיתים. ועם כל זה לא מיהרו בחברה להתנצל. כבר 
טיפסו על סולם גבוה מאוד שהיה להם קשה לרדת ממנו. 
וכאן יש להוסיף ולהזכיר שוב פעם את הצייצנים החרדים. 
כן, אותם אלו שמוכרים בכל פעם תמורת כמה לירות את 
הציבור החרדי, גורמים לחילול השם בכל הזדמנות כזו או 
אחרת. בין אם זה תמורת כמה לירות, ובין אם זה בשביל 
להיחשב למיינסטרים אצל כמה מכלי התקשורת החילונית, 
הם אותם אלו שניסו גם הפעם להוציא את דיבת הציבור 
החרדי רעה. אל על תצטרך אחרי סיומה של הפרשה הזו, 
להתכנס בתוך עצמה ולקבל החלטה חד משמעית, לא 
משחקים עם ציבור חרדי שנותן לחברה הזו את אורך הנשימה 

שלה חרף כל הקשיים. 

קואליציה בהנשמה מלאכותית 
נתניהו הצליח לתמרן ולשרוד עוד שבוע, אבל קשה לראות אותו שורד עם הקואליציה הנוכחית את חוק הגיוס 

ואת התמרונים של כחלון מבפנים • וגם: פרשת אל על וההתנהלות הכושלת של חברת התעופה שזקוקה 
לחסדי החרדים



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

גורמים בכירים בקואליציה 
עימם שוחחתי השבוע, 

אמרו לי שהבחירות יהיו 
מתי שנתניהו יחליט. 

אז נכון, הקואליציה לא 
מתפקדת. ראינו זאת 

השבוע בחוק הנאמנות 
בתרבות של השרה מירי 

רגב כאמור. התרעומת 
בקרב מחנה הימין על 
נפילת החוק הזה היא 

בעיקר על ליברמן ופחות 
על כחלון



כ"ב כסלו תשע"ט 1430/11/2018

שמחת נישואי נכדו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, 
בן לבנו הגאון רבי יעקב כהן ראש ישיבת ״נזר התלמוד״

שמחת החתונה והשבע ברכות לבת הרב מיכל פירר גבאי האדמו"ר 
מבעלזא ונכדת הרב אליעזר וינד נאמן ביתו של האדמו"ר מבעלזא

מעמד כבוד התורה בישיבת 'מאור עיניים' 
רחמסטרווקא 

מעמד חומש סעודה בת"ת 'דרכי אבות' צאנז בבני ברק

שמחת בית סאדיגורה
שמחת נישואי בת האדמו"ר 
מסאדיגורה עם בן הגר"מ 

שפירא רב ביהמ"ד 'אש קודש' 
פיאסצנא בבית שמש



15 כ"ב כסלו תשע"ט 30/11/2018

צילומים:
 משה גולדשטיין, 

אברמי ברגר, יעקב כהן, 

ברוך אביץ

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל עצרת מספד בישיבת פוניבז' במלאת שנה להסתלקותו 

מעמד חומש סעודה בת"ת 'דרכי אבות' צאנז בבני ברק

שמחת בית אונגוואר מודיעין עילית 
שמחת נישואי בן האדמו"ר מאונגוואר ונכד הגר"י סופר מערלוי עם נכדת האדמו"רים מנדבורנה צפת ומישקולץ 
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